
PUBER 
IN

EEN THEATERAVOND VOOR OUDERS VAN PUBERS MET 
MARINA VAN DER WAL 

HUIS?
EEN TOER! 

GRATIS TOEGANG VOOR OUDERS IN DE KEMPENGEMEENTEN 

14 FEBRUARI 2019 20.15 uur |  Theater De Kattendans, Bergeijk 

3 APRIL 2019 20.15 uur  |  Cultureel Centrum Den Herd, Bladel

voor tickets: 

WWW.MARINAVANDERWAL.NL/AGENDA

OOIT WEL EENS GEDACHT 'BEN IK NOU GEK, OF HOE ZIT HET?'

VOL HERKENNING, HUMOR & TIPS 



De avond is gericht op ouders met kinderen in groep 7 en 8 en de 

eerste drie leerjaren van het middelbaar onderwijs. Inmiddels 

hebben duizenden ouders van pubers de thema-avonden bezocht. 

Als moeder van twee ‘bijna-klaar-pubers’ bespreekt Marina op een 

humoristische manier de spagaat waarin ouders en pubers zitten. 

Aan de ene kant hebben (pre-)pubers ruimte en vrijheid nodig en 

moeten ouders leren dat ze eens stapje terug moeten doen in het 

leven van hun kinderen. Aan de andere kant zie je dat (pre-) 

pubers – mede door de ontwikkeling van hun brein – juist 

duidelijke sturing nodig hebben. 

‘Puber in Huis? Een Toer’ is Marina’s antwoord op de vraag 
‘en wanneer kom je nu eindelijk eens bij ons in de buurt?’ van 
veel ouders.    Marina is inmiddels een bekende voor ouders 
met pubers: zij is regelmatig te horen en te zien in diverse 
radio- en tv-programma’s  en was een aantal seizoenen de 
vaste opvoedkundige van het programma Koffietijd. 
Daarnaast  is zij co-auteur van diverse boeken waaronder de 
bestseller ‘Het Enige Echte Eerlijke Puberopvoedboek’.  

Over deze avond is gezegd: 
Wat een energie! | Marina is een luis in de pels, met een knipoog 

en altijd respectvol | Gehuild om de puberteit van mijn zoon. Deze 

keer van de lol | Beste avond over de puberteit ooit | Leerzaam 

avondje uit voor tickets: www.marinavanderwal.nl/agenda

14 februari 2019  |  Theater De Kattendans - Bergeijk 

  3 april 2019  |  Cultureel Centrum Den Herd - Bladel 

Toegang is vrij voor ouders in de Kempengemeenten


